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ندلسيألدب ااأل ابن زيدون وِسجِنيَّاته يف   

(The ‘Prison Poetry’ of Ibn Zayd┴n in the Andalusian Literature) 
 

       مسرت مجال 
       شاه سيد سيار علي 

 

Abstract 
 

Abu ‘l-Wal┘d A╒mad b. Zayd┴n al-Makhz┴mi (1003-1071) known as Ibn Zayd┴n was a 
famous Arab poet of Cordoba and Seville. His romantic and literary life was dominated 
by his relations with the poetess princess Wall┐dah, the daughter of the Umayyad Caliph 
al-Mustakfi. Although Ibn Zayd┴n was a leading figure in the courts of Cordoba and 
Seville, he was most famous among the people of his day because of his scandalous love 
affair with Princess Wall┐dah. Ibn Zaydun's prestige, as the leading poet and the lover of 
the most beautiful woman of Cordoba, awakened much jealousy among his rivals, such 
as Ibn ‘Abd┴s, the Caliph's Vizir, who created a venomous intrigue aimed at destroying 
his enemy's friendship with the Caliph and also his romance with Wall┐dah. Although 
the Caliph was fond of Ibn Zayd┴n, the scandal reached such proportions that he had 
him thrown into prison, and later exiled him to Seville. The hapless poet languished in 
the prison, far from the gardens of the great palace, Mad┘nat al- Zahr┐, and he 
passionately missed his beloved Princess. In this gloomy situation he wrote poetry 
beyond the doors of prison known as adab al-Sujj┴n. The following article is a short 
analysis of this ‘prison poetry’ of Ibn Zayd┴n along with his biography. 

  
عظيمدد   مسددا  لدد  األندددلس و  يفأسددرك مير دد   يف دهدد422 يفالوليدأمحددد بددد عبدددي بددد  يدددو  أبو  ولددد
                                                                                . عهدددددددد أب ا ددددددد   بدددددددد  هدددددددور يفاألنددددددددلس  يفظيفددددددد  الدددددددو ارك ا كوميددددددد  الشدددددددبر واألد  مددددددد  و  يف

موضدددو  مددد أب ا ددد   بددد  هددور وأسددر   الكر ددد  وميددا   يفالثندداا ا سدددد أشددباراً عديدددًك  يفميددا  يلددول 
ا ددددبس  يفبددددد  هددددور اوأللدددداه  ،أيضدددداً ألنادددد  ميددددا  فبهددددا  دددد  الشدددد   يفره ُوالَّدك بنددددس ا سدددد كأشددددبا

                                           


  امب  بشاور - بهد الدراسات اسإسالمي  والل   البربي األس اذك ا شارمي  مب   

   امب  بشاور -اسات اسإسالمي  والل   البربي  الدر بهد الدمي وراه مبمر ل  البا ث يف . 

    



 

     2011ديسمرب  -يوليو االدب االندلسى يفابن زيدون وِسجِنيَّاته  شاور اسالميكس        پ
 

132 

 

 باها ابدد  يددو  أميما   فيا س كلك ا  ابد عبدوس و ير ابد  هور ف  ُوالادك بنس وذيو    مائخلمس
هددددنه األ ندددداا مي دددد  ابددددد  يدددددو   فدددديوميدددد  مددددد هددددنيد يريدددددا  أ  يلددددر  نفسدددد   ليهددددا ونفسددددها  ليدددد    

يا  وانر الرقاب  مد ان يا   ا دادت انر ا   مد ان ، ابد عبدوس مد ِقب  ُوالادك مك وابًمليئًاابسإهان   ىل
م الشداعر ك ومج  بينهم على خالف ابد  يدو    شاور ابد عبدوس م  األصدقاا واسإخو أخرى   ىت اّتا

 الدسدددائس لِنددد   السدددلو  عدددد ا هددددورلددددك أناددد  فدددو  ومددد  ذ، اِبخددد الس ر ددد  ذمدددى وابخليانددد  البظمدددى
 ددىت ذهبددوا  ىل ابددد  هددور ووسددوس لدد  الوسدداوس ا وضددوع  مددد قِددبلهم  ىل أ   ،هددا  ىل بددي أميادد عو ر ا

حبدبس  قلب  و وار   الب ض علي  والشحناا وأوصلوه  ىل در   البداوك  حكم ابد  هور يفأدخلوا  ي  و 
سدم االرسدال  اب ابً ا بس مي   مك و  يفعندما ميا     يو  وليلٍ .بد  يدو   بساً شديداً  حبس  مخسمائا

لكدددا ابددد  هددور مددا يدد  مندد  شدديئاً وال ال فددس  سدد بواف والدد  لم عليدد ،  لفدد  ِلالا ِاديادد  ا واألشددبار ا  
  لي  ال فااتً مير اً حبيث ُُيرج ل   خمر اً.                                                   

 

م ما  بلوا شيًأ   عم أ  أو ’يافر مد السجد  يوماً مد األّيا   رَّ مد  السجد  دراراً خم فيداً   اا علم و يالدَّ اَّنَّ
 ببد اخلروج ذه   ىل  شبيلي  وقا  حتس ظِاِ  صا   ابد عباد  ،خرج بشفاع  وليد بد  هور  ىل أبي  

 . ىت أخن وليد  ما  الدول  ببد و اك أبي   ر   الشاعر  ىل قرطب  ونبَّم علي  وليد نبمً  واسب ً 
 

اللصددائد الاددىت مي بهددا ابددد  هددييف هددنا ا لددال و  س قصددائد ابددد  يدددو  ا ساددمىا ابالسددجِنيَّات ابددد  يدددو امجبدد  
 لددك مددد السددجنِاياات األخددرىومدد  ذ في يدددو  خلدد  اللضددبا  وأرسددلها  ىل ابددد  هددور ووسالَّدك بنددس ا سدد ك

                                                                                   ور ب ها  س  ال  ي  األيت:

 امسه ومولده وأسرته ـ1
ين هدي   1003ــه394ولد مبدين  قرطب  سدن 3اللرطيب 2األندلسي 1هو أبوالوليدأمحد بد عبدي بد  يدو 

                                                                                         ،ميا  أبوه قاضيا يف قرطب  صا   الثروك غ يرالبلم واألد ،سب   ىل قبيل  خم و  اللرشي ن
 :                                                            قال ابد  يدو 
 هلا اخلورالبايل و   انهلا  ط هبم         رت    دعليك   أاببكر   بك            

 4ورهوي  نا  ني مل يبق يل رهط    ى  أيبأيب ببدما هي  ال ا   عل          
 

 .5؛ميا   بد  يدو  يف ا ادي  عشرك مد عمره عندو اك والدهده405وميانس و اك والده سن 
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 ىل بكدر بدد مسدلم عنددما  ار د  يف  ارسدال   الدىت أرسدل ه يفالشبر وأخرى  يفقد ذمير ابد  يدو  أم  مرًك 
 : 6السجد  بكس  لال قصيد  

 

 كى  ال ما  على  مثلىأمل أي  أ  يب
 7ويول  أثرى الربق منصلس النص ؟

 

وقدد   هجدرت األرا الدي هدى ’’رسال    ىل أس اذه أيب بكر بد مسدلم الدي يلدول  يهدا:  يفذميرها ميما 
 .8‘‘ والدار الي ميانس مهدي وغبس عد أ  أان وا دها ظئري

 

تالدوذميرأمحدد  سدد  9دهد463مدات ابدد  يددو  سدن     ّيا
عدد  ونلد  الصدفدي 11دهد462  اتريد  و ا د 10

                                                                                             12ده 465ابد بشكوال أن  قدمات سن   
 

 األدب األندلسي و ابن زيدون ـ  2
 

ش حتس  ناح  ده عا ميا  ابد  يدو  صا   الثروك ألنا  عند ما مات والده’’محد  سد ال ّيتأقال 
 13‘‘ميا  مد قضاك قرطب   ألم  الني

 

غددددددراا م بدددددددك مددددددد ال دددددد ل وا دددددددح أ يفميدددددا  ابددددددد  يدددددددو  شدددددداعراً وأديبا،أنشدددددد األشددددددبار واللصددددددائد 
ي  واهل ليَّد  النثر رسال ني أي يفلك مي   ، والراثا، وم  ذوالشكوى ،س بوافواال الرسدال  و  ،الرسال  ا دِا

يددد    صددد  حبيا ددد  اهل ليددد    صددد  حبيا ددد  الباطفيددد   ومدددا اشددد ملس عليددد  مدددد  ددد  ومنا سددد ، والرسدددال  ا دا
 ا أهد  النلدد أصددروا قدواًل  قدال الددمي ور  دودت رميداب ا ، سد بوافاالسياسي  وما را لها مد سجد و 

وديبا    الشبري   س  مل ضى النوق ، أ سد ال ببري أدابً  ،ابد  يدو  على أنا  شاعر نبي   يفمجياًل 
 . 14ميا  مد الوبل  األوىل بني الشبراا األندلسنيو  ،اأِلدب

 

و ددوا لشدبره موسديلا  يهدا اخلفد  و  ،بروعد  نظمد  وروندق أسداليب  مندن اللددم قد أعج  األدابا والك ا 
 يفابددددد  يدددددو  مددددد أعددددال  الشددددبر والنثددددر ’’قددددال الدددددمي ور شددددوقى ضددددي  اه ابلبحدددد ي،والرشدددداق   شددددبهو 

    15‘‘األندلس
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 السجن يفسبب دخوله ـ  3
قراطيددا مدد خدالل كلددس ميدا  يشدداوره و ي دوىل أبدو ا دد    هورملاليدد ا كدم و بدد  ابدد  يدددو   كمدا شدورّي د 

وُدس عليددد    اشدددي  ، يف   كمددد ،وأميربالظد أ ا ابدددد  يددددو  ميدددا  لدددد ان ظموا ولددد  و دبريشددد و  ،سياسددد   يف
ددددددم ب سدددددد يالا علددددددى  يفأنادددددد  يشدددددد    دهدددددد430 ددددددواىل سددددددن   مدددددد امرك ضددددددد اب ا دددددد    هور،و صددددددادف أ  أّتا

يدد  و ال يفعلددارلببض مواليدد ،و جا بدد  أبددو ا دد      لفدد  ،لكدددا مددا يدد  ا  هقصددائدسجد،واسدد بوف  برسددال   ا دِا
                                         16‘‘  عن  قطا  ىت  ىل أ   واسط ل  ابن  أبو الوليد أمر أبوا    حبريا 

 

غياهدد  السددجد ووراا  يفيسدد بو  هبددا أابا دد    هورأمريقرطبدد   ددني أللدداه  17مي دد  ابددد  يدددو  الرسددال 
                                               18‘‘قضبان ، ا قي  مد َّنب  علارا لببض موالي 

 

  مي ددد   ىل والادك رسدددال   اهل ليددد  يسددد ر  يهدددا علدددى لسددداَّنا مدددد ابدددد أ ا ابدددد  يددددو ’’قدددال  دددودت الرميدددايب
لكدددا والادك مل  فبدد  ذالددك بدد  غضددبس عليدد  وّتجددوه ببي ددني  ،دوس ويدد هكم عليدد  ويببددث بدد  ويهجددوهعبدد

ويبظم اخلالف بينهما وحت د  البداوك بين  وبني منا س  ابدد عبددوس، وهدنه البدداوك الادىت   هجاا  ا شا،
    19السجد  يفول الشاعر مياانس سبباً لدخ

                               

أ َّ ‘‘ السجد ،لكدَّ ببض ا  رخني يلولدو  يفالنبلم ميثرياً ماَّ مد األسبا  األصلي  ِلدخول  ’’  ال أيضا
ابد  يدو  ميا  على  ورك أب ا    بدد  هدور،  س ًر بدس هدنه اللضدي   ىل اللاضدى أب دمدد عبددي بدد 

 ،ضي   علي  أمربسجن  ب دري ال أ يد عندما عرضس ق ،بد ا كوى،الانى وىل قضاا قرطب بروف أأمحد ا 
السددن  الَّددىت وىل ابددد ا كددوى قضدداا قرطبدد  يكددو  الشدداعر قددد  يف دداذا ا  ضددنا أ ا هددنه اقاميمدد  قددد  ددرت 
         20‘‘دخ  السجد وعمره مثاني  و ال و  عاما

 

سدب  ا باشرلسددجن  ال همدد  الأ ا  ويددروي 21عندددما يرويهدا ابددد بسدا  أ ا قصد  داميم دد   خدن شددكال  خدر
 كدا  أ   ،سدياد ببدد و ا د س  الل  رث أ د األأ  ابد  يدو  قد  اول   يفالىت الصلس ب  و  ل ص 

ابد ا كوى ابلسجد، الا ابد  يدو  يد   هدنه ال همد  عدد نفسد   د  ىل اقاميم ،  حكم علي  اللاضيقي
وهددو خم دد  بلرطبدد  ببددد هربدد  مددد السددجد،ويثبس  ، 22بكددر بددد مسددلم ىل أسدد اذه أيب رسددال  أرسددلها  يف

     23 يها أ ا السيد ميا  ال  لك شيئا  ىت يس وي  أ  يكس   ر   ا
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 يف   ذميره   ابد  يدو  ارحت  مد قرطب   ىل ا ب ضد بد عباد ، أخصا  لنفس  ورُ   24يقال الصفد
ا لك وميا  ابد  يدو   رغ نفس   ىل  أميثراألمور،ش صيَّ   ميالو يرعند يفكالس الو راا وميا  ي شاورمب  

ندلس,   نمي اللو  و حتريوا الي  لرباع  ، و سد   مد الووائ  الانيد ظهرواعلي األابد  هور،ميا
َا غض  ابد  هور على ابد  يدو  أخالق  و سري  ،  ا فق أ َا َا َا                                              25 حبس ا َّ

 

 شدد    ابددد  يدددو  ابألد  ونلدد  عددد دقائلدد   ىل أ  بددر  وبلدد  مددد ’’مي ابدد    يف 26قددال بوددرس البسدد اى
ابألنددددلس و كدددد مدددد   27ا ددد   بدددد  هدددور أ دددد ملدددو  الووائددد  أيبصدددناع  الدددنظم والنثدددر، وانلوددد   ىل 
السفارك بين  وبني ملو  األندلس  أعج  ب  اللو  و نوا ميلد   يفعلي   دول   واش هر ذميره وقدره واع مد

 28‘‘ ليهم لرباع   و سد سري   وا فق أ ا ابد  هور نلم علي  أمره  حبس 
 

ك الددو ير ابددد عبدددوس داأرسدد   ىل وال’’األندددلس وعصددر اسإنببدداث،  يفدابا البددر  أمي ابدد    يفقددال أيضددا 
 ك   عدد  ال فرادب ، بل  ابد  يدو  ذلك، يفرهلا داسن  ومناقب  و رغابها مرك  مرأك  س ميلها  لي  ، و نمي

أب عامر وال هكم علي  ، وأرسلها  لي  مد قب  والادك..........وأ ضس ا دال  يفلساَّنا رسال   الشهريك 
بني الر لني  ىل عداا شديد، أخن ابد عبدوس يسبى مبنا س  لددى أيب ا د   بدد  هدور، وشددا سداعده 

ددا  مج اعدد  مددد الوا ددديد علددى ابددد  يدو ،يددنميرمنهم ابددد  ياددا  عبدددي بددد أمحددد ابددد ا كددوى أ ددد  كا
هدا  ىل بدي س لند   السدلو  عدد ا هوريد  و ر اعقرطب ، اًّتموه ابخليان  البظمى،و عموا أنا  فدو  الدسدائ

د  ىل األمدري  د د    ض  أبو ا    عليد  وأمدر بد   ىل السدجد ،  لضدى  يد   مندا يببدث ابللصدائ -أمي 
    29‘‘ويسأل   طالق سبيل  ، ال جييب  ،   حي  لنفس   ىتا  را مد سجن 

                                                      

الصدائ  أند  مل يسدجد  ال مدرك وا ددك  اعر أود  السجد مدر ني ، لكدد الدرأييرى ببض البا ثني أ ا الش
                                   30عهد أيب ا    بد  هورا يف

 

لدا  ،، داغ نم ا فدوكوراح ي دوادد  ليهدابوعامربد عبدوس ينا س ابدد  يددو  علدى قلد  والادكأميا  الو ير ’’
 ب  ال ريك  د ا  ىل قل  الشاعر...... اش دا البداا بني الر لني واس وا  ابدد عبددوس مد  أعواند  أ  

م الشاعرابيوق  بني ابد  يدو  وابد  هورالن  الس ر   ذمِي وابخليان  ، سدجان  ومل  نفد  قصدائد خى اّتا
                     31‘‘االع نار،قد  فرا ابد  يدو  مد السجد.
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 وتعريف أدب السجون                                                        لغة واصطالحاً،  السجن ـ 4

                          السجن لغة                        
 ،، السجد، البيس النى فبس  ي 33، قال خلي  بد أمحد الفراهيدى32ا بس أيالسجد 

                                                 34 هنم يفالسجني، بي  مد السجد،واد 
             36، مببي الدائم والصل  الشديد 35الصل  الشديد مد الشىا أي السجد،

                                   37أما السجد بف ح السني  هومصدرالفب  سجد،
                                        38ضد ال  لي ، ‘‘ا بس’’

                                        39الل   ا ن  يفالسجد مببي ا بس،وهو 
     السجن اصطالحا 

، ني،  يث يد م اع لداهلم  ددك مبيند فن  ي  اال كا  على االش اص ا ننبالسجد هو ا وض  النى  ن’’
أو م بدددك أو ل نفيددن علوبدد  االعدا ،والسددجو  غالبددا أمدداميد خر دد  ضدديل ، ولدديس مددد لددوا   السددجد او 

       40‘‘البيس  بس يفبنيا  خاص،ب  الربط ابلشجرك  بس، وا ب   يفا بس  بل  
 

أو ا دبس ، هدو اقبس،وهدو ا كدا  فدبس  يد  الدنيد فكدم ابر كداهبم  السدجد’’ :قال بودرس البسد اى 
                               41‘‘الننو  و ق اف ا رائم الىت  س و   السجد

 السجن الشرعى                                  
ا هدددو  بويدددق الشددد ص ومنبددد يفالسدددجد الشدددرعى  هدددو لددديس السدددجد    مدددد مكدددا  الضدددياق  حسددد ، وا

بيددس أو مسددجد،أو ي ددوىل اخلصددم،أو ومييل ،مال مدد  ل ،وهلددنه أيدداه الندد   يفال صددرف بنفسدد  سددواا ميددا  
                          42بنيا  خاص مباد لنالكا يفصلى ي علي  وال  وسالم أسريا، ليس مد لوا م  ا  جيب  

 

  وياه ان با ومل يكد  صينا لكوند  مدد اسإسال يفأ ا على رضى ي عن  بي سجنا وهو أول مد بناه ’’
                                        43‘‘اللص   انفلس الناس من   بي اخروياه خميسا وميا  مد مدر
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 تعريف أدب السجون
 

 يفأد  السدددددددجو  مصدددددددولح مدددددددد البلدددددددو  والفندددددددو  والنثدددددددر والشدددددددبر والك ابددددددد  والرسدددددددائ  الادددددددىت ألِفدددددددس 
                                                                                        44.‘‘السجني ’’ لك اللصائد الىت مي بها أصحاهبا خل  اللضبا  ، مفردها  السجنيات هى’’السجد،

 

السددجنيات هددى  لددك اللصددائد الددىت مي بهددا أصددحاهبا خلدد  اللضددبا  ، مفردهددا االسددجني ا وهددى ميدد  ’’
 يف، وقدد اداو  الدببض سجني  علدى بدد  هم،سدجني  ا  ند  سجن  ،  يلولو  يف قصيدك مي بها صا بها

عصددر ا ددديث واسدد  د  مصددولح السددجنيات لكدد  أد  يك دد  داخدد  السددجو  سددو ا ميددا  قصدد  أ  
  45رواي  أ  نصا أدبيا يصوار مباانك صا ب  وأشواق  و صراعات  واحن ا

   

ضدمريه أشدباره ونثدره سدو ا   يفدي  عد ما ول  وما يبارب الشاعر واأل’ أد  السجو  هو مصولح أدب
 ددبس البيددس أو السددجد أو غددري ذالددك مددد ا ددبس الاددنى ال فِاددس الشدداعر واألديدد   يدد   يفميددا  هددو 
اب راي  

46                        
 

ينلوددد  السدددجني عدددد البدددامل اخلدددار ى ، وينودددوى علدددى أ  انددد     والدددد عندددده اهلمدددو  وا ال  ، وا ندددني ’’
شددبرهم مبددربا عمددا  يفواألشددواق،و   ح نفسدد  بددني األمدد  والر دداا ،وبددني اللنددوذ واليددأس  يبددث ذالددك 

قصددائد الشددبراا ا سددا ني ميثددري مددد االشددارات الددىت  دددل علددى  يفنفسدد  مددد  واندد  عاطفدد   يفجيددي  
هنا ال درا ،ومد  ذالدك يبادد وصد  ا دبس غرضدا مدد  يفأ وال السجو  ويندر و ود قصيدك خالص  

                                           47 ‘‘هر أغراا اد  السجو أش
 

رمبا ميا  سب  ذالك طبيب   ياك السجني أو ا أسدور، للك ا يداك الللللد  ا ضدورب   يدث  : ’’قال أيضا
ميددا  يبددي  حتددس هددا س ا ددوت،وي برا للبددنا ، اليبل ،وهو علددى هددنا ا ددال أ  ينصددرف  ىل نظددم 

الدىت  د الا  عمدود الشدبر اللددم ، وقددد يكدو  طبيبدا أ   ند ا مثد  هدنه ا يداك لدوان مددد اللصدائد الوويلد  
نفسدد  مددد ملووعددات قصددريك مددو  ك وهددى موا لدد   يفالفددد السددري  الددنى يسددج   يدد  الشدداعرما يضددور  

 وضدح ’أبيدات مدو  ك مبادربك واضدح  ال درا  يفلل واطر وا شاعرالاىت  لام ابألسري او السجني، يصدوغها 
      48‘‘-ببارات ا نميورك  بري  أد  السجو  مد ان يات شاىتال
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 سجنيات ابن زيدون 
 اللصائد الىت أنشدها ابد  يدو  خل  قضبا  السجد ووراا األبوا  السوداا هى لا يلى:

 :قد نظم الشاعر أ ناا سجن  عداك قصائدمجيل    ل  عليها رنا  اسإس بواف وا نني والب ا  منها
 وىلالسجنية األ

هددنه قصدديدك الددىت نلددرأ  يهددا هددنه األبيددات  ددنبلم أ ا بيدداا الشددي  قددد وخددط عارضددي  قبدد  أ  ُيلدد  بددرد 
الشبا  وقب  أ  يبل   ال ني ربيبا،قال  ودت الرمياب أ ا قصبدك الىت لا يلى قد مي بها  ىل أب ا    بد 

 السجد  يلول:                          يف هور 
                                         

 دض  البيا   النى  ي ي عد  اخلرب مد يسأل الناس عد  اىل   شاهدها
 عارا الشبر يفبرق ا شي  اع لى  مل   وو برد  شباب  ميربك    وأرى

 و  للشبيب    غصد     غري   مه صر قب   الثال ني   ذ  عهد  الِصبا  ميث 

ا  لوع     انر  األسى   و مشي   طائر  الشرر   الصدر   قاد   يفها   َّنا
 أىا  مباي  األماى   ضائ     اخلور ال  يهنأ  الشامس   ا راتح  خاطره
 أ   الكسوف  ل ري   الشمس  و  اللمر ه  الرّيح  بنجم  األرا  عاصف 

 قد  يود   ا فد   دا   الصار   النمير السجد  يداعى  العج  يف   طال 
 عد ميش  ضرِى  ال ع   على  اللدر اب  ا     الرِضا   قدرو    يثبط  أ

 غريى ، فملي  أو ارها    و رى؟ ما للننو ،  الىت    اى   ميبائرها
 ومل  أ ل  مد   اِني      على    نر  مد  مل  أ ل  مد   نِي   على     ل 

 اليسر وا ان   السه   و ا س ب     ذو الشيم  الرس     هيجس  فيظ  
 ش   ا رو   ورأى  دصد   ا رر و ير  سلم    ميفاه      د    طائره
 و انبس   اللمح    البجلى  عد   الفكر أغنس    قرف      م ي    اارب 

  فيم   أصبحس    منحوا    ىل    البفر قر   يفقد مينس أ سبي  و النجم  
 مد    ناه     ّين       الثمر غرس  ل   أ ني رفا  على  اال اق  مد  أدب

  هو  الوداد   صفا   مد  غري  ما  ميدر وسيل     سب     ال      كد    نسبا
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 وشى   اقاسد  من    مبلم    الورر و ابئد   مد     ناا    سن      مث 
 الصرر يف ال  خفاا   نسيم  ا سك    نوا ج   فييس ود   الصح  ال خت

 اهلوى  أوىل  مد  اهلجر يفوهجرك   ابل أمي     سابل   اع ماد  يفىل  
 و اص  ب  مول  عد و ه  الظفر  فيم غضاس  ومى  مد عال  مى
  ىل  البنوب    مد  ع با     واخلصر ه  مد سبي ،  ماا الب   ىل أسد
     أسفرت   ىل  عنها    أو    البشر ننرت  شكر   ال أنسى  الو اا ب 

 ردا  الِصبا  ببد     يفاا     على   الكرب عي    لم  أسألك   مب سفا ال   ل  
 ال عنر  منها   سوى   أِى  مد البشر هبي   هلس   كا   الصن   سِيئ 
 اخلفر يفهبااها   ،  وهباا   ا سد        السيادك   ب غضاا    ال بس 
 ا ألوف    والوطر نال    ابلوطد     اشف    أميد مث    لوور ببلد  
 ظاًل  راما   على   ا  ات      وال ري والبس مد النبم  اخلضراا أيك ها
 49ا نات   والناهر  يفنبمس   ابخللد    نبيم  نا   دنيا      هى انصرمس

 

 السجنية الثانية
 ببث هنه اللصيدك ابد  يدو  مد سجن   ىل أيب ا    بد  هور  د   هبا: 

 سنا  اللمر  يفما  ال  ببد    ظي  ذمير  البني    ابأل ر  ال  ذمير ك  

 وال  اس ولس   ذماا اللي    مد أس   الا على ليل    سرات   م   اللصر

 نشوك مد سنات  الوص   مو    يف أ  ال مسا    بني  الوهد  والسحر

50  ا   ال را      ب اد    م   النمير
 نميرهامي  ، ميأ    مل   يكد   ال     

             
 

 السجنية الثالثة
 :ما وا ه   ي  مد الصبوابت وا شامي السجد و ينمير يها 

 أمل أي  أ  يبكى ال ما   على مثلى ويول   أثرى  الربق  منصلس الناص 

 ا  اق  ما ضا   مد نبلى  يفل ند    و هالا  أقامس  اجنم   اللي    مأ ا
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 ومثلى  قد ّتفو  ب   نشوك  الصبا  ومثلك  مد  يبفو  وما  لك مد مث

 أشاد  هبا  الواشى   ويبللي  عللى و ى   ل نهاى  َّناى  عد  الىت

 أأنلض  يك ا دح  مد ببد  قواك   ال     أق دى     ال  بناقض  ال  ل

 ذلس  ذا عهد ا ياك  وال  ي ل  لرًا على االّي   طبمهما  اقلى

  هدى  ىل الاسودد اخلنا   وما مينس اب سد الفب ا  يفوال اب سئ  اللول 

 وما   ىل   ال  ا ي  بآلا  منبم   ذ  الروا  أ ي  ابلنسيم على الوا 

ا    لا    ا س   هى النب   لاس ب   ه  أنس مكن   للي    ألعادى   َّنا

 أال   ا ظي  بني   بليك   واق   وقوف اهلوى بني اللوبي  والوص 

 منك  األماى  شيم       ا    د  ىل  الفبال اللصد  واخللق الراس لنالك  

 و ال  نيس األنس مد و ش  الناوى  وهول الُسرى  بني ا وي   والر  

 مي   ا ظ  سيبي  مبا ضيابس  ويللى  ا أرخصس مد خورى م لى

51 ذا   سأل ي  عنك    لسن     ا ف 
 وأيد  وا  منك  رضى  ب  البال  

 

 السجنية الرابعة
اا ظناوا أنا  مش   قال شوقى  ضي ،  ي ابد  يدو  مرارا أمراا قرطب  ب

م امرك ِضدهم  يفي  هور ،و 
غياه  السجد أخن يب نر  ليهم   وردات  لي   ري   ،  ال حق اب ب ضد بد عباد أمري  يفو ُ وا ب  

  شبيلي   مبث  قول :
 

  ناى   ما  ابل   ا دائح    ببق بي   هور   أ رق م   جبفائكم

52 وي   بكم  أنفاس    وهو فرق
ا  وا لورد    لبنرب  ا   ظنوني  ميا

 

 السجنية اخلامسة
أرس  ابد  يدو  مد سجن  الرسال  ا ِدي   ىل ابد  هور يس بوف   يها وأرس  مبها قصديدك  د د  هبدا 

ن  ال هم  الادىت أودت بد   ىل السدجد ،وقدد ذميدر ويس بوف  هبا، ويبدو يها الشاعر شامييا يريد أ  يد   ع
 السجد مخسمأك يو    لال:     يفهنه اللصيدك أنا  مكث  يف

                    



 

     2011ديسمرب  -يوليو االدب االندلسى يفابن زيدون وِسجِنيَّاته  شاور اسالميكس        پ
 

141 

 

 طلو    لك  النجو  يفاهلوى   هبو   ذا   النسيم يفوا ي  

 ساران عيشنا الرقيق  ا واشى لو   يدو     السرور   للمس دم

53ابل  ميم       ا         اخلصال  
 ومىت  يبدأ  الضيب    يولبك 

 

 

 السادسةالسجنية 
 :أاب ا     يهايهجو 

 ق    للو ير ، وقد   قوبس  مبد    مين،  كا   السجد  من    وايب

  لى  مبا   أمضي    يفال   خت    مد ذا  يف ،    وال  وقا   ع ايب

54هنا     اا     الشاعر    الكناا 
 أمرى  الصوا  مو لا،  يفمل ختط  

   

 سجنيات ابن زيدون وهو يتَشوق  معاهد قرطبة  
 السجنية األوىل

 يفومد خمماسات ابد  يدو  قصيدك قاهلدا وهدو مسدجو  يدنمير قرطبد  ، وأّيا  هلدوه  يهدا ، ويصد  نفسد  
 السجد  يفاخر مب  ا ب  ، منها قول :

 

 ميبد     راى  لبينك     نل      و ه                 أ قرطب  ال راا ،ه   يك موم  ؟

 وه    لياليك   ا ميدك   مر    ؟               ذ ا سد مرأى  يك وا سد مسم 
 و ذ مين  الدنيا لديك موطاأ

  نشاق، مد عرف الصابا،ما  نشالا                  و  عاوده    ذمير   الصابا      شواقا
ا   اللا     

ا
 يهي    بدم    البني    ىت    د الاا               وما  ال      الربق ،  

 وه   لك  الدام   ا شوق  ا صباأ
 خليلىيا،   أ    ، لد وضح البنر           و   أس و  صربا، مد شيمي الاصرب 

 غده   أمر  يفو   يك  ر اأ ما  أصا  ب  الدهر            في   يومنا   مخر،  و 
 لكرم   مرا أوال   عج    ،   ا   ا

 رم ي اللاياىل عد  قسيا   النوائ              ما   أخوأ ين   مرسالت   ا صائ 
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 أقضاي  َّناري  ابألماين  الكواذ             و وى    ىل   لي     بويا   الكوامي 
 وأبوأ   سار ميومي   ابت  يكأل
 أ    شط  النوى   بك    أ يا  ميأ   مل   أنس  نفح    نابك ؟            اليس  عجيبا

 ومل   يل ئم   شبيب خالل   شبابك              ومل  يك  خللى ، بدؤه   مد    رابك 
 ومل   يك نفي  ،  مد نوا يك  ،منشأ

 َّنار   وضااح ،   وليلك   ضحيا                و ربك  مصبوح،وغصنك  نشوا 
    روح،  للنفوس ، ورفا وأرضك   كسى، ني  ُو  عرّي                 ورّيا 

 و س  األماين  ظُلك  ا  فياأ
 وعيشا   أميناف  الُرصا    دغفال        أأنسى    ماان    ابلبلا     مر  ال               

 لنبم  مراد النافس  روضا و دوال          وم ي ،   اا   ا بفريا   ،  أقبال  
 ونبم   دُ    الصابوك     ا  بواأ

 ّي ر  ملهى  ابلبليق ،  وكلس                 لدى  رع  ،  رنو  أ داق نر سو 
 بواح  هواا  موم  ا ال م نس                  م يم ولكد،مد سنا الرااح ،مشمس

 ميأسها ،   ألأل   يف ذا ما بدت ،  
 أمحد  وقد ضمانا،مد عني شهدك ،مشهد                    بدأان  وعدان   ي  ،  والبود

 ي فا ،عروس اللاهو ، أ ورأغيد                    ل   مبسم   عن  ،   وخٌد   موراد
  لناأحبناا  ا دا ،  ومي ،

 وميائد عدوان،مصبديد،على ا سر        ىل  ا وسق الناصري، بني الُرب البفر
 رور نا  ىل الوعساا مد شاطىا النهر    حبيث  هبو   الريح  ،  عاطرك   النش

 ،   هيا   كفاأعال قض  الناوار
 وأ سد   أّيا   ،  خلو  ،   صواحل        مبصنب    الُدوال  ، أو  قصر   انصح

 ّت ا   الصبا ، أ ناا   للك   األابطح          صفيح     سلسال    ا وارد      سائح
  رى الشمس الو  نصلها   ني يصدأ

 ،   و   صحا      وهرورقا     أنفاس         منظره  وّي   بانا  ال هراا ، هبج  
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 و انهيك  مد  مبدا مجال ودضر           و  ان     عد        وابيك    و    ميو ر
 مبرأى ي يد البمر،  طيبا ، وينسأ

 مباهد  ،  أبكيها ،  لبهد   صراما              أغضا ،  مد  الورد   ا يِن   وأنبما
  بريا منمنما                وقادان،   ىل  اللاناات  ،  يشا عرمرمالبسنا  الصبا   يها  

 ل   األمد  ردا، والبداوك  مرأ

 ميساها الاربي  الوالق وشي اخلمائ               ورا س  هلا  مرضى الراّيح البالئ 
 وغادى بنوها البي ،  لو الشمائ              وال   ال مناا  ، ابلضاحى  واألصائ 

   ،  على  لك  ا ياديد ، يلرأسال
 أ  خواننا     للوارديد      مصادر              وال    أوال     الا    سي لوه         خر
 و ى ،سإع ا    ال اما   ،  لناظر               لد   يس لي    ا ُد  ،  وا ُد   عائر

 وحتمد  عل   األمر ما  ال  يشنأ
  يظبد                 وأصبحس أسلو ابألسى، ني أ     يفظبنس ،  أ  ا ُر جي

،على  اليأس، الف اد ا وطاد                 و  ا  بالدا  ،  هنس    يها  ، ألهو   وقرا
نيا    أدأن  ومد  را   مثلي   ابلدا

 السجد             اِى رأيس الشمس حتصد ابلد د يفوال ي بط ،األعداا ،ميوين  
 وميد يفغا ،أوالصلر  يف فد           أواللايث  يفالصار  البض   وما مينس  ال

 الصواار، وُيبأ يف،    فيأوالبلق ُي
 يضيق  ،  أنوا    الصاباب   ، منه             ىل  ميِ  ر   الًصدر،منكم  مهان 
 مفضاض   ألألا   األسارير ،  منه            ينا س  ،  من   البدر ، غراك  ميومي 

ا  أهبى   سناا   ،  وأضوأدرى    أَّنا
 أسفس ،  ما  أراتح  ،  والرااح   شم             وال  أس   األواتر ،  وهى   راس 
 وال أرعوي  عد    رك ،  ني أعنل              وال يل  ،  من     ارق كم  ، م بلا 

 سوى خرب منكم  ، على الناأى ، يورأ
 هلا               وسرا كم   الُدنيا    حبسد   دالهلامحدمت  ،  مد  األّيا   ،  لني  خال
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 م منا      مد    عسفها    و  مالهلا                وال  ال  منكم ،البس مد ظالهلا
يسواغ    أبكار  ا ي    ،  ويهناأ

55 
 بن برد: 56حفص سجنيات ابن زيدون إىل أىب  

السدجد ، وببدث هبدا  ىل صدديل  الدو ير  يفعد  وا د   ، وهدو نظم ابد  يددو  هدنه اللصديدك الفياضد  ابألمل واللو 
 الكا   أب  فص بد برد.قال:

 

 ما   على    ظيِن     ابس ر    وأيسودجيرح    الده

ا      أشرف     اب ر ال ،  ّيسدا، على   ا م  رمبا

 وللد      ينجيك       غفا رديك    ا  اسدل    وي

ا  البي  واغ نم   صفو  اللاياىل     اخ السدد وا

57ال    الشاماسدد لد    ط
 وعسى أ  يسمح الداهر 

       

  فيسجنية ابن زيدون إىل حمبوبته واَلدة بنت املستك
دا قيلدس   يفقد نظدم ابدد  يددو  هدنه اللصديدك الرقيلد  اللصدريك الدىت نلدرأ  يهدا هدنه األبيدات  ي يد  لندا أَّنا

  ىل دبوب   والادك،قال: السجد وابد  يدو  ال يس وي  أ  يوري

  ليك، مد األان ، غدا ار يا ى وأنس،على ال اما ،مدى اق ا ى

 وما اع ضس  و  النافس  الا  ومد ذميرا   ، رفاى  ورا ي 

  دي ك،   ا صربي عنك صربى لدى عوشي ،على  ا اا  اللراح

 واويل  أم  ، لو  الواشو    ميفُ  ألطل     غرس     مثر    الناجاح

   ادى، مد  أسى بك ،غري خال وقليب ،عد هوى لك،غري صاح

58ببض   أنفاس  الرّيح  يفولو  
 وأ   ّتدي  الساال    أيلا  غباا 
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 حواشی والتعلیقاتال

 

    496،ص/1 ،ج/1887بريوت، البس اى بورس،دائرك ا بارف،موبب  االدبي  -1
 163 ،ص/1960االد  االندلسى، دارا بارف مبصر، يف ودت الرمياب، -
 240 ،ص/2006 ّيت أمحد  سد،اتري  االد  البرب،قد ى مي   خان  ميرا شى،ابميس ا ، -
 114االندلس وعصراسإنبباث،دار نظريعبود،بريوت،ص/  يفالبس اى بورس،أدابا البر   -
ق البر   سم االندلس على مجي  البلدا  االسباني  الىت   حوها،وميا  اليبرف ب  غدري اقواعد  الفنددال أطلاالندلس: -2

هحدددرّتم  ىل   ريلي ، سدددميس ويهدددم، وقيددد  هلدددا  نداليسددديا،وهى أول أرا وطئهدددا  يفالدددىت أحبدددر منهدددا مجاعددد  الفنددددالييني 
 البر  مد أسياني ،وعر وا  يها، حر وه  لالواا

،=أنظر:هيكد  أمحدد،االد  االندلسدى 9االندلس وعصدراسإنبباث/ ص/ يف: البس اى بورس،أدابا البر  االندلساأنظر
 16  ،ص/1993مد الف ح  ىل سلوذ اخلال  ،دارا بارف مبصر،

قرطبددد  مببدددي االلريددد  الويبددد او يها االسدددباى اللددددم اميوردوبددد اميوانس منهدددا  يهدددا  رطبددد  ، قرطبددد  مدينددد  الدددىت :قرطبـــة-3
طددارق بددد  ّيدعندددما غارا سددلمو  علددى االندددلس،........ مديندد  قرطبدد ميانس  شدد ملس أ ددد وعشددريد  ياددات    حهددا

 سبب  ابوا  وهى : ومي  منها بناا اب سواق وا سا د......هلا

،ا و ،ا واريدا أنظددددددددر: دمددددددددد عنايددددددددس ي، أندددددددددلس ميددددددددا اترُيددددددددى اللنورك،  يرك  ا ضراا،ا ديد،طلريك،عامراللرشدددددددديا
 344 ،ص/1986ا ي /مل دره قومى  اب ،اسال  اابد ابميس ا ،  ر 

  140  ،ص/ 1986اتري  االسالمى،دار البلم ا الئني،بريوت، يفأنظر:  ودك هالل،دمد دمود،قرطب  
  156 ،ص/1994ديوا  ابد  يدو ،دارالك ا  البريب،بريوت،-4
  116،ص/1بي ،ج/،النصوص االد168،ص/6،نفح الوي ،ج /164االد  ا ندلسي،ص يف -5
  164االد  ا ندلسي،ص يف، 1/354-1النخريك، -6
  239 ،ص/1994ديوا  ابد  يدو ،دارالك ا  البريب،بريوت، -7
  164االد  ا ندلسي،ص يف ،1/354-1النخريك، -8
  164االد  ا ندلسي،ص يف -9

ت،هوأديدد  مددد ميباددار الك ددا  مصددري ولددد بلريدد  ميفردمريكاللدم -10   ودخدد  األ هددر قبدد  1885،سددن أمحددد  سددد  ّيا
مدرسدد االفريراحنو سددب  سددنوات،و بلام  يفال دددريس ا هلددي، بلام البربيدد   يفالثالثدد  عشر،و صدد  قبدد    ددا  دراسدد  ،وعم  

 ،ومِحدد   ىل 1968ا درسدد  االمريمييدد  ابللدداهرك سددن   يفمدرسدد  ا لددوق الفرنسددي  ابللدداهرك ودارس االد  البددرب  يفمددداك 
 43أنظر:عدان  خوي ،كل  كم  الل   البربي ،دمشق،ص/-ا  قري    د د  يه
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 24أنظر:مهدى عال ، كل  كم  الل   البربي ،قاهرك،ص/-
  114،ص/1 ،ج/15،2002دار البلم ا الئني،بريوت،ذ/ ،ال رميلى،خريالديد،األعال -
  240 ،ص/2006 ّيت أمحد  سد،اتري  االد  البرب،قد ى مي   خان  ميرا شى،ابميس ا ، -11
  21 ،ص/1969الصفدى، ا  ا  و  شرح رسال  ابد  يدو ،ا ك ب  البصري  بريوت،-12
 1/350-1النخريك، -13
  164االد  ا ندلسي،ص يف -14
  282شوقى ضي ، عصرالدول واسإمارات االندلس،دارا بارف قاهرك،ص/ -15
 282شوقى ضي ،عصرالدول واالمارات االندلس،دارا بارف قاهرك،ص/ -16
  98  االد  االندلسى،ص/اتري 

  الرسال  ا ِدي  -17
  468 نفس الك ا ،ص/ -18
،أنظر:ر دددد  برقددددرق، شددددبري  الفضدددداا ا  لق،رسددددال  115،ص/1،النصددددوص االدبيدددد ،ج/172االد  االندلسددددى، يف -19

  38  ،ص/ 2009-8ما س ري،ميلي  االدا  والبلو  اسإنساني ، امب  ا اج خلضر ا مهوري  ا  ائر،
  175د  االندلسى،اال يف -20
  1/338-1النخريك -21

ا  سبيدك، مد شبراا ال  ل 355نفس الك ا   -22   80 ،ص2002االندلس، كل  النخائر، ا  ائر،  يف، أنظر: قدا
  176االد  ا ندلسي،ص يف -23
صدد ر سددن  و قددرأ  يفدمشددق سددن  سددس و  سددبني وسددس مددأك،  فددظ اللددرا   يفهددو خليدد  بددد ايبددك الصددفدى، ولددد  -24

قاهرك،وميدا  بيندد  وبدني علمدداا  يفالرسدئ  والدنظم والنثر،مي دد  و يد  مددد البلمداا  يفعلدى علمداا عصددره  ىل أ  بدر  وسددار 
عصدددره وأداباه مكا بدددات و مراسدددالت ميا دددا ظ أيب الف ح،مجدددال الدددديد ابدددد نبا ددد  وغرب دددا. أنظدددر: ملدمددد   دددا  ا  دددو ، 

  315، ص/2، االعال  ج/6ص/
شرح رسال  ابد  يدو  ،حتليق،دمدد ابدو الفضد  ابدراهيم ،ا ك بد  البصدري   يفايبك، ا  ا  و  خلي  بد  ، الصفدي -25

، ظهار ا كندددو  مدددد الرسدددال  ا ديددد  سإبدددد  يددددو ، موببددد  الرمحانيددد  في، أنظدددر: عنددداى مصدددو6 ،ص/1969بدددريوت، 
  32 ،ص/1927مصر،

نددوب بددريوت،درس البربيدد  و السددرّيني  علددى اخلددورى قريدد    يف: بوددرس بددد يددولس بددد عبدددي ،ولددد بطــرا البســتاى -26
حنددو البددر ، قوددر اقدديط ،ادا   يف ، لدد  ااثر ميثدريك أ هددا: ددديط اقدديط ، بلدوغ األر  1870مي ائيد  البسدد اى ،مددات 
  58، ص/2،ج/، األعال 471،ص/1دائرك ا بارف،  بليم النساا،أنظر:مبجم االدابا،ج/ البر  شرح ديوا  ا  ن ،
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ملو  الووائ : بدأ روؤس الووائ  يس للو  ب مارات الىت فكموَّنا  بر دوا مبلدو  الووائد  ، قدد أصدبحس ا دد   -27
األنددددددددددددلس عواصدددددددددددم هلدددددددددددنه الددددددددددددويالت الصددددددددددد ريك ، ومدددددددددددد أهدددددددددددم هدددددددددددنه الددددددددددددويالت ،الدولددددددددددد  ال يريددددددددددد   يفاهلامددددددددددد  

، 23األد  األندلسدددددى،ص/ يف . أنظدددددر: ،ا مودي ،اهلودي ،البامري ،البباديددددد ،بي األ وس،ا هوريددددد ،و دولددددد  ذى الندددددو 
 ، 7أنظر: ميام  مييالى،ملو  الووائ ،ص/

     23األندلس وعصر اسإنبباث،ص/ يفأنظر: ادابا البر  
  496، ص/1البس اى بورس، دائرك ا بارف، ج/ -28
  119البس اى بورس، ادابا البر  وعصر اسإنبباث، ص/ -29
  99اتري  اد  اندلسى،ص/  -30
  15 ، ص/1994وس ، شرح ديوا   بد  يدو ، دار الك ا  البرب ، بريوت، لبنا ، ر ات ،ي -31
 203،ص/13ابد منظور،لسا  البر ،دار صادربريوت،ج/ -32

  433،ص/1992انظر:  ربا  مسبود،الرائد،دارالبلم للماليني،
اللسدددددداني   البلددددددو  يفه،مل يددددددرب  اخلليدددددد  100مديندددددد  عمددددددا  مددددددد بوددددددد  رهودسددددددن  يفولددددددد خليــــــمح بــــــن أ ــــــد: -33

 يف}حنو،ل  ،شبر{ حسددد ،ب  ميددددا  لدددد  درايدددد  واسددددب  ابلبلددددو  الشددددرعي  والبلددددو  الرّيضددددي  وأميثددددر مددددد هددددنا ميددددا  ابرعددددا 
ه،  أنظدر: 170ا وسيلى والن م. أما م لفا  : النلط والشك ،الن م،البروا،الشدواهد،اسإيلا ،ا م ،أنا  قدد مدات سدن  

 10-9،ص/1يد،ج/ملدم  مي ا  البني، مر ب  اهلنداوى عبدا م
  314، ص/ 2 ،ج/2002أنظر: ال رميلى،خريالديد،االعال ،دارالبلم للماليني،

الفراهيدددددددددددددى،خلي  بددددددددددددد أمحددددددددددددد، مي ددددددددددددا  البددددددددددددني، مر بدددددددددددد  اهلنددددددددددددداوى عبدا ميددددددددددددد،دار الك دددددددددددد  البلميدددددددددددد ،  -34
  218،ص/2 ،ج/2003بريوت،

  203،ص/13لسا  البر ،ج -35
  203،ص/13نفس ا صدر،ج -36
  433الرائد، -37
  ا وهرى،الصحاح،مادك سجد -38
  نفس ا صدر،مادك  بس -39
40

  475،ص/6 ،ج/1997ابد جنيم، يد الديد ابراهيم،البحرالرائق،دارالك   البلمي ،بريوت،۔
عصددددددر ا ملددددددوميى، رسددددددال  ما سدددددد ري،ميلي  الداسددددددات البليددددددا ا امبدددددد   يفمصددددددر  يفالر دددددداعى يوسدددددد ، السددددددجو   -41

  17 ،ص/2008األردني ،
  508،ص/9ورس، دائرك ا بارف،ج/البس اى ب -42
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  6عصر ا ملوميى، ص/ يفمصر  يفالسجو   -43
  475،ص/6البحر الرائق، ج/ -44

45
- http://ar.wikipedia.org/wiki  

46
 Sheila Roberts, “South African prison literature,” Johannesburg 198  4  htt://ar.wikipedia.org/wiki 

 ،  1995 ر وال و يدددددد ،،ا  سسدددددد  ا امبيدددددد  للدراسددددددس والنشدددددداالد  البرب يفهددددددا واضددددددح الصمد،السددددددجو  وأ ر  -47
 214ص/
  .26،ص/ا ر  نفس  -50

     Jawad boulos,les peules et les civilisation du proche orient tome 4- dar aouad- 1983, p/338 ۔48
االد   يف  107 ،ص/1994،  ر دددددددات يوسددددددد ، شدددددددرح ديدددددددوا  ابدددددددد  يددددددددو ، دار الك دددددددا  البدددددددرب بدددددددريوت -49

 134االندلس وعصر اسإنبباث، ص/ يفادابا البر  31-30-229، 177االندلسى،ص/
  ،347/ 1-1، أنظر: النخريك، ص/ 106شرح ديوا  ابد  يدو ،ص/ -50
  54-  28-27-226االد  األندلسى، يف، 1/351-1،  النخريك ،41-40-239شرح ديوا  ابد  يدو ، ص/54
ت،اتري  االد  البرب/354، النخريك/176اسإمارات األندلس/عصر الدول و  -52 ،ديوا  ابد 242، ّيا

 121 ،ص/1987،االندلسي،على بد موسى بد سبيد، راّيت ا رب يد دار طالس،دمشق،196 يدو /

  ،20، ا  ر /86ا ور /
  27  ا  و ،،  ا178،195االد  األندلسى، يف، 1/345-1،  النخريك ،280شرح ديوا  ابد  يو ، ص/ -53
   86، ا ور ،ص/18،  ا  ا  و  ،ص/49شرح ديوا  ابد  يو ، ص/ -54
  133 --132األندلس وعصر اسإنبباث، ص/ يف، ادابا البر  205—197شرح ديوا  ابد  يو ، ص/ -55
مثيدد  ال شددبي  وال  يفهددو أمحددد بددد دمددد بددد أمحددد بددد بددرد، مددوىل أيب عددامر بددد شددهيد، ا بددد   أبــو حفــص بــن بــرد: -56

،  ددددا  64السددددي  والللددددم، أنظددددر :ا وددددر  ، ص/ يفاقاميدددداك وال  يدددد  مددددد أهدددد  بيددددس  ليدددد ، لدددد  رسددددال    يفوالبددددار  
   19ا  و ،ص/

، أنظددر:  امدددد ميمددال عبدددي  سدددني، مبجددم أمجدد  مدددا  1/359-1، الددنخريك، 138شددرح ديددوا  ابددد  يددددو  ،  -57
، 177األد  األندلسدددى، يف، 186 ، ص/2002 سدددويق الدوليددد ، مي دد  شدددبراا البربيددد ، دارا بددداىل ، دار ال و يددد   وال

224  
، مجب ،أمحدددد خليدددد  ،نسدددداا مددددد األندددددلس ، اليمامدددد  177األد  األندلسددددى، يف،58شدددرح ديددددوا  ابددددد  يدددددو  ،  -58

  451 ،ص /2001للوباع  والنثر بريوت،
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 املصادر واملراجع
  1997باس،دار الثلا   بريوت،داسد أه  ا  يرك،حتليق،ا سا  ع يفابد بسا ،النخريك  .1
  1995ابد سوده،أمحد،ا وسوع  البام  ل اري  ا  ر  واألندلس،دار الالمري للثلا   والبلو ، .2
  1988ابد عماد ، شها  الديد أيب الفالح عبدا ي بد أمحد،شنرات النه ،دار ابد ميثري،دمشق، .3
 ابد منظور،لسا  البر ،دار صادربريوت .4
  1997راهيم،البحرالرائق،دارالك   البلمي ،بريوت،ابد جنيم، يد الديد اب .5
  1996، 2األ اى،يوس ،اتري  األندلس، مك ب  اخلاجنى، قاهرك،ذ/ .6
  1987االندلسي،على بد موسى بد سبيد، راّيت ا رب يد، دار طالس،دمشق، .7
 االندلس وعصراسإنبباث،دار نظريعبود،بريوت، يفالبس اى بورس،أدابا البر   .8
   1887س،دائرك ا بارف،موبب  االدبي  بريوت،البس اى بور  .9

  1983داسد أه  البصر،دارالك   البلمي ،بريوت، يفالثباب،عبدا لك،ي يم  الدهر  .10
  1992 ربا  مسبود،الرائد،دارالبلم للماليني، .11
  2001مجب ،أمحد خلي  ،نساا مد األندلس ، اليمام  للوباع  والنثر بريوت، .12
  1960ندلسى، دارا بارف مبصر،االد  اال يف ودت الرمياب، .13
   1986اتري  االسالمى،دار البلم ا الئني بريوت، يف ودك هالل،دمد دمود،قرطب   .14
   1985، 1اخبار مد غرب،دارالك ا  البلمي ،بريوت لبنا ،ذ/ يف ا ظ النهيب، البرب  .15
  2002  وال سويق الدولي ،  امد ميمال عبدي  سني،مبجم أمج  ما مي   شبراا البربي ،دارا باىل،دارال و ي .16
  1980، 1ا جي،عبدالرمحا  على، م  األندلس،دارالللم دمشق،ذ/ .17
عصر ا ملوميى، رسال  ما س ري،ميلي  الداسات البليا ا امب   يفمصر  يفالر اعى يوس ، السجو   .18

  2008األردني ،
ساني ، امب  ا اج خلضر ا مهوري  ر   برقرق، شبري  الفضاا ا  لق،رسال  ما س ري،ميلي  االدا  والبلو  اسإن .19

  2009-8ا  ائر،
    2002ال رميلى،خريالديد،األعال ، دار البلم ا الئني،بريوت،  .20
  2006 ّيت أمحد  سد،اتري  االد  البرب،قد ى مي   خان  ميرا شى،ابميس ا ، .21
 شوقى ضي ، عصرالدول واسإمارات االندلس،دارا بارف قاهرك .22
  1969سال  ابد  يدو ،ا ك ب  البصري  بريوت،الصفدى، ا  ا  و  شرح ر  .23

 



 

     2011ديسمرب  -يوليو االدب االندلسى يفابن زيدون وِسجِنيَّاته  شاور اسالميكس        پ
 

150 

 

 

  2003الضبيدى،عبدالف اح،مبجم االدابا،دارالك   البلمي ،بريوت .24
  1927، ظهار ا كنو  مد الرسال  ا دي  سإبد  يدو ، موبب  الرمحاني  مصر،فيعناى مصو .25
  1999عناى،دمد  ميرّي،اتري  االد  األندلسى،دارا بر   ا امبي ،  سكندري ، .26
  2003الفراهيدى،خلي  بد أمحد، مي ا  البني، مر ب  اهلنداوى عبدا ميد،دار الك   البلمي ، بريوت، .27
  1994 ر ات ،يوس ، شرح ديوا   بد  يدو ، دار الك ا  البرب ، بريوت، لبنا ، .28
ا  سبيدك، مد شبراا ال  ل  .29   2002االندلس، كل  النخائر، ا  ائر،  يفقدا
  1933لووائ ،مك ب  عيسى الساى قاهرك،ميام  مييالى ، ملو  ا .30
  1980ميوال  ،األندلس،دار الك ا  اللبناى،بريوت، .31
  1986دمد عنايس ي، أندلس ميا اترُيى   را ي /مل دره قومى  اب ،اسال  اابد ابميس ا ، .32
  1983 ، النباهى، أبو ا سد بد عبدي بد ا سد، اتري  قضاك الآلندلس،دارا قام  ا ديدك،بريوت،لبنا .33
   1993هيك  أمحد،االد  االندلسى مد الف ح  ىل سلوذ اخلال  ،دارا بارف مبصر، .34
  1995االد  البرب،ا  سس  ا امبي  للدراسس والنثر وال و ي ، يفواضح الصمد،السجو  وأ رها  .35
  1994الوراميلى، سد،ّيقو   األندلس،دارال ر  األسالمى، .36
  1994ارالك ا  البريب،بريوت،يوس   ر ات، شرح ديوا  ابد  يدو ،د .37

38. Jawad boulos,les peules et les civilisation du proche orient tome 4- dar aouad-1983 
39. Sheila  Roberts,“South African prison literature”Johannesburg,1984 
40. http://ar.wikipedia.org/wik 


